Algemene voorwaarden van ikzoekjijboekt.nl
Reisadvies van ikzoekjijboekt.nl is gevestigd in Haarlem en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder
nummer: 68362021
1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, adviezen van en overeenkomsten met reisadvies
ikzoekjijboekt.nl
2. Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Prijswijzigingen kunnen voorkomen. Voor de gevolgen van
druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
3. Inhuren van diensten
Ik hanteer een minimum adviestarief van €50,- voor de algemene adviezen. Daarnaast worden de tarieven op maat
samengesteld van reizen en alle overige overeenkomsten die worden afgesloten met ikzoekjijboekt.nl
De adviesovereenkomst komt tot stand op het moment dat u een definitief advies aanvraagt. U ontvangt hiervan
een bevestiging per e-mail. In deze bevestiging ontvangt u het door mij persoonlijk en op maat afgestemd
adviestarief.
Indien advies om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zullen wij u zo spoedig mogelijk per e-mail op de
hoogte brengen. Uw advies komt hiermee te vervallen. U ontvangt uw betaling binnen 10 dagen na ontvangst van
de e-mail retour.
4. Betalen
U dient de betaling voor uw reisadvies binnen 7 dagen over te maken naar NL66KNAB0255888112 t.n.v.
ikzoekjijboekt.nl onder vermelding van uw naam en factuurnummer.
5. Wijzigingen Algemene voorwaarden
Reisadvies ikzoekjijboekt.nl heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
6. Copyright
Alle rechten zijn voorbehouden aan ikzoekjijboekt.nl. Niets van deze website, zoals afbeeldingen, teksten en
betaalde adviezen mogen zomaar worden overgenomen zonder dit eerst met ons te overleggen.
7. Aansprakelijkheid
Ikzoekjijboekt.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor situaties van overmacht zoals b.v. fluctueren van
prijzen, storingen van het internet, overboekingen en conflicten met de geboekte adviezen. U bent te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor uw eigen boeking.
8. Klachten en klantvriendelijkheid
Ikzoekjijboekt.nl streeft naar tevreden klanten en zal er alles aan doen dit te bereiken door een goede service te
verlenen en zich klantvriendelijk op te stellen. Bij eventuele klachten zal ik mij inzetten om deze naar alle
redelijkheid in onderling overleg op te lossen. Mocht u vragen, klachten, opmerkingen en/of suggesties hebben,
dan stel ik het op prijs dat u het mij laat weten door een e-mail te sturen naar ellen@ikzoekjijboekt.nl.

